
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με θέμα: 

«Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου» 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχοντας υπόψη: 
α)  τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί 

Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 
1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του 
Ν.2166/93,  

β)  το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991 και 
γ)  το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012, 
 
προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα «Οργάνωση και 
αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου» αξιόλογου Αρχιτέκτονα / 
Πολεοδόμου της χώρας, που έχει δοθεί στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. 
 
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι: 

• Οργάνωση και καταγραφή του αρχείου. 

• Επιλογή συστήματος καταγραφής και καταχώρησης. 

• Φυσική διευθέτηση του αρχείου. 

• Καταχώρηση στο σύστημα που θα επιλεγεί. 

Η διάρκειά της Ο.Ε. θα είναι δώδεκα μήνες και το έργο της θα είναι αμειβόμενο. 

Η Ομάδα Εργασίας θα απαρτίζεται από 1 (ένα) Αρχειονόμο και 2 (δύο) 
Βιβλιοθηκονόμους.  

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Μουσειολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής. 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής. 

• Σχετική με το αντικείμενο της Ο.Ε. εμπειρία. 

• Ευρύτερη γνώση χρήσης σχετικών συστημάτων εφαρμογής. 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στο 
γνωστικό αντικείμενο Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας. 

• Επικουρικά, μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
ακαδημαϊκού έτους σε γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακών ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή αντίστοιχο, ή Διοίκησης Έργου ή αντίστοιχο. 

https://ionio.gr/download.php?f=01000-01999/IU-pf-01986-51378-gr.pdf
https://ionio.gr/download.php?f=01000-01999/IU-pf-01986-51378-gr.pdf


• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

Η κατοχή των τίτλων σπουδών των υποψηφίων θα κριθεί με ημερομηνία 
αναφοράς την 30 Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή θα γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών 
που θα απονεμηθούν μέχρι την ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με την υπεύθυνη 
δήλωση των υποψηφίων. Ο τίτλος σπουδών ή αντίστοιχη βεβαίωση του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος θα πρέπει να προσκομιστεί με το πέρας της ημερομηνίας 
αυτής και πριν την καταβολή οποιαδήποτε αμοιβής. 
 
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η 
οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.   
 
Οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Αρχειονόμοι / Βιβλιοθηκονόμοι που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην Ο.Ε., καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
υποβάλλοντας τη συνημμένη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό 
σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_lib@tee.gr έως και 16/8/2022. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 210 3291703, 210 3291717 από 09:00 έως 15:00. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο του 
ΤΕΕ, www.tee.gr. 
 

 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9F.%CE%95.-%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.doc
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